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Productfiche

Productbeschrijving

Productinformatie

JAAR PERSONEN-UUR

Technische informatie

Materialen

EUROPLAY N.V. • EEGENE 9 • 9200 OUDEGEM-DENDERMONDE (BELGIUM)
T. +32 (0)52 22 66 22 • F. +32 (0)52 22 67 22 • sales@europlay.eu • www.europlay.eu

Producttype
Certificatie
Afmetingen

Maximale valhoogte
Veiligheidsgebied
Aantal kinderen

C007

3-15 2-16

Een multifunctioneel houten combinatietoestel voor kinderen van 3 tot 15 jaar. Dit combinatietoestel verbindt een 
Jumbo-uitkijktoren en een lager gelegen Indianendorp via een oplopend schuin platform met HDPE zijwanden. De 
Jumbo-uitkijktoren betreft een hoge klimtoren met dubbel platform en zadeldak opgebouwd uit twee verdiepingen 
die bereikbaar zijn via een verticale klimladder met laddersporten uit es. Via een schuin platform is er toegang tot het 
Indianendorp. Laatstgenoemde is opgebouwd uit twee platformen op gelijke hoogte die verbonden worden via een 
verbindingsnet. Het ene platform van het Indianendorp kan verlaten worden via een lage glijstang, het andere platform 
kan bereikt worden via een rotswand of aanbouwnet. Vanuit het platform met rotswand vertrekt tevens een inox 
glijbaan. Vanuit het hoogste platform van de Jumbo-uitkijktoren vertrekt een spiraalglijstang. Het laagste platform doet 
dienst als speelhuisje en keuvelruimte.
Dit speeltoestel is verkrijgbaar met rode en gele zijwanden of met groene en gele zijwanden.

AMSTERDAM

Houtsoort: lariks en laddersporten in es
Rondhouten palen 12 cm dikte buiten het hart gezaagd
Dakplanken met tand en groef 22 mm dikte
HDPE polyethyleen plaatmateriaal en daklijsten 
Planken bodem 22 mm dikte
Trap met ingewerkte treden van 35 mm dikte
Lage roestvrijstalen glijbaan met HDPE polyethyleen zijwanden
Klimladder met ingewerkte sporten 40 mm
Touwen en netten in polypropyleen touw van 16 mm dikte met staalkabelversteviging
Antislip rotswand
Gegalvaniseerde metalen paalvoeten
Kunststof klemmen
Metalen onderdelen roestvrij voorbehandeld en polyester gecoat

Combinaties
EN-1176
6,7 x 5,8 x 3,9 m
(lengte x breedte x hoogte)

2,00 m2

94,5m²
40

Geen beton nodig
Oppervlaktemontage beschikbaar (ref. B)
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